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Tällä joogaretriitillä nautimme oman kehon luonnollisesta liikkeestä, Lapin luonnosta

sekä vahvistamme yhteyttä itseemme osana ympäröivää maailmaa. Perehdymme

itämerensuomalaiseen perinteeseen ja sielumaisemaan, johon liittyvät niin luonto,

löyly kuin haltiatkin. Joogaan pohjautuvia somaattisia harjoituksia tehdään ulkona

luonnossa ja suloisessa sisätilasa LomaPaksun talliaitassa.

 

 Myös vapaa-ajalle ja omaehtoiselle olemiselle on varattu aikaa. 

Sielumme tarvitsee tilaa.



Miten sinä olet osa luontoa? Miten luonto on osa sinua?

LUONTO

Suomen kielen sana luonto on vasta 1700-luvulta alkaen merkinnyt

ihmisen ulkopuolista maailmaa, ympäristöä, kuten sen nykyään

tulkitsemme. Luonto liittyy myös luomiseen. Karjalan kieli tuntee

edelleen luonto-sanan vain ihmisen luonteen, haltiasielun tai

perusolemuksen merkityksessä. Luonto on jotain mitä ihmisellä on

syntyessään.

Tämän retriitin sielunmaisema piirtyy kauniisti seuraaviin

Helena Nuutisen sanoihin:

SIELU

”Meillä on sielun kielen nälkä,

meillä on salatun ja pyhän nälkä.

Elämän mielekkyyden etsimisessä on tärkeää suojella

sitä,mikä sisimmässämme on syvää ja arvokasta.

Se on salattua ja pyhää.

 

Sielu on olemukseltaan arka ja sen rytmi on hidas,

se on ikuisuuden rytmi.”

Mikä on elämässä mielekästä?

MIELI

Mielipuuha on sana, jota käytämme itsellemme mieleisistä tekemisistä.

Mielemme voi hyvin merkityksellisessä ja mielekkäässä elämässä.

Jokaisella meillä on myös oma mielenmaisema. 

Millaisena se heijastuu elämässäsi?

Hinta: 300€ 

Retriittipaikka:

Loma-Paksu

www.lomapaksu.com

Ilmoittautuminen: 

loma.paksu@gmail.com

Ohjaaja:

Lotta Leiwo

www.lottajooga.fi

 

 

Sis.  aamu- ja iltajoogat sekä

viikonlopun muut ohjaussisällöt,

majoituksen 2-6 hlön huoneissa,

liinavaatteet, pyyhkeen, ruokailut

(aamiainen, ravitsevan kasvislounas

ja päivällinen) sekä saunan.

Lotta Leiwo on monipuolisesti

hyvinvointi- ja liikunta-alalla

työskennellyt joogaopettaja (RYT200)

ja kansanperinteeseen erikoistuva kult-

tuuritutkimuksen opiskelija. 

 

Lotta ohjaa mm. metsäjoogaa sekä

myyttisistä tarinoista ammentavaa

JuuriJoogaa ”tavallisten” joogatuntien

lisäksi. Hän haltioituu myyteistä sekä

pohjoisesta metsäluonnosta. Lotan

ohjauksessa käännytäänkin kohti omaa

luontoa ja asetutaan olemisen tilaan

lempeästi tutkaillen.

 

Kokemuksellisuus, jokaisen

osallistujan omasta kehosta kumpuava

olemisen totuus, ja rennon rempseä

ohjausote pitävät huolen siitä, ettei

Lotan tunneilla joogata liian

ryppyotsaisesti. Joogan ohjaamisen

lisäksi Lotta antaa kehomieltä

helliviä hoitoja: intialaista

päähierontaa sekä Reikiä.
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